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Asemakaavoitus- ja
rakennuslautakunta

§ 64 02.06.2015

Asemakaavan laatiminen ja muutos Raalantien yleisen tien alueella ja sen
luoteispuolella välillä Laidunkaari-Lehtorinne (Heinoja II)

ASRA § 64 Maanomistajat ovat tehneet aloitteen kaavan laatimiseksi Raalantien
var res sa sijaitseville tiloille 543-402-43-1, 43-3, 43-10, 43-26 ja
43-27, Heinojan alueen ja Laidunalueen välissä. Myös Nurmijärven
kun ta omistaa maata alueella. Asemakaavan laatiminen edellyttää
kaa van laa ti mis so pi mus ta sekä maankäyttösopimusta tai maan han-
kin taa. Asemakaavan laatiminen ja muutos liittyvät läheisesti Hei no-
jan asemakaavan laatimiseen, johon liittyvissä selvityksissä ja vai ku-
tus ten arvioinnissa huomioidaan myös Raalantien varren alue.

 Ympäristöministeriössä 2013 hyväksytyssä Uudenmaan 2. vai he-
maa kun ta kaa vas sa alue on taajamatoimintojen aluetta. Nurmijärven
kun nan Maankäytön kehityskuvassa 2040 alue on taajama-aluetta.
Oi keus vai ku tuk set to mas sa Nurmijärven yleiskaavassa (hyväksytty
kun nan val tuus tos sa 1992) alue on pientalovaltaista aluetta (AP2).
Raa lan tien alue on asemakaavassa vuodelta 2010 osoitettu yleisen
tien alueeksi, (LT). Suunnittelualueella ei muilta osin ole voimassa
ase ma kaa vaa. Osa alueesta sijoittuu pohjavesialueelle. Alueen poh-
jois puo lel la on seitsemän veljeksen ulkoilureitti sekä liito-oravan
esiin ty mis alue. Alueen maisema on pääosin kaakkoon ja etelään
viet tä vää metsäistä rinnettä, jolla on jo joitakin olemassa olevia
asuin ra ken nuk sia sekä yksi masto. Alueella sijaitsee myös yksi kun-
nan omistama hevostila hevoshakoineen.

 Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset
ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Raalantien varren alue on tar-
koi tuk sen mu kais ta osoittaa asemakaava-alueeksi, jotta kahden kaa-
va-alu een, Heinojan ja Laidunalueen, väliin jäävä kapea kaistale voi-
daan osoittaa tehokkaammaksi taajamatyyppiseksi asuinalueeksi ja
alu een vesihuolto voidaan järjestää. Alueelle voidaan osoittaa pien-
ta lo tont te ja hyvältä sijainnilta palvelujen läheisyydestä ja hyvien lii-
ken ne yh teyk sien ääreltä.  Asemakaavan laatiminen on kaa va ta lou-
del li ses ti perusteltu ja Nurmijärven kunnan maankäytönkehityskuvan
2040 tavoitteiden mukainen hanke.

 Yritysvaikutusten arviointi: Asemakaavalla luodaan kysyntää vas taa-
via tontteja rakentajia kiinnostavalta sijainnilta Kirkonkylän taa ja-
ma-alu eel ta.

Teknisen johtajan esitys:
 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää ilmoittaa Raa lan-

tien luoteispuolen alueen (Heinoja II) asemakaavan ja asemakaavan
muu tok sen välillä Laidunkaari-Lehtorinne vireille tulleeksi.

Lisätietoja: kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi p. 040 317 4660
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Päätös:  Esitys hyväksyttiin.

  Päätökseen kuuluu liite nro 5.

______

Otteen oikeaksi todistaa Nurmijärvellä


